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چکیده
دانـش حضـوری بـه عنـوان ابزار دسـتیابی به دانـش و اطالعات در شـناخت فرصت هـا و بهره گیـری از آنها بـه کارآفرینان 
کمـک شـایان می کنـد. پژوهش علّی-ارتباطـی حاضـر بـا هـدف ارتبـاط بیـن دانـش حضـوری بـا قابلیت هـای کارآفرینـی 
دانشـجویان رشـته های کشـاورزی دانشـگاه رازی انجـام شـد. افـراد مشـارکت کننده در ایـن پژوهـش دانشـجویان رشـته های 
کشـاورزی پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی در سـال تحصیلـی 1400-1401 و در سـه مقطع کارشناسـی، 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری بـه شـمار 988 نفـر بودنـد  )N =988( که بـر مبنای جدول کرجسـی و مورگان شـمار 276 نفر از 
آنـان بـه عنـوان نمونـه و بـه روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای با انتسـاب متناسـب انتخاب شـدند. برای گـردآوری داده ها از 
دو پرسشـنامه سـواد اطالعاتی )دانش حضوری( انجمن کتابخانه های دانشـکده ای و تحقیقاتی آمریکا و پرسشـنامه اسـتاندارد 
قابلیـت کارآفرینـی شـورای شـهر دورهـام انگلسـتان اسـتفاده شـد. روایـی صـوری و ظاهـری ابـزار پژوهش بـه تأیید اسـتادان 
کارآفرینـی و همچنیـن اسـتادان دانشـکده کشـاورزی کـه دارای تجربه در زمینـه موضوع بودند، رسـید. روایی همگـرا از طریق 
محاسـبه )AVE( انجـام شـد کـه معـادل 0/8 بـه دسـت آمـد. پایایـی ابزار پژوهـش نیـز از طریق ضریـب تتای ترتیبی بررسـی 
شـد کـه میـزان قابل پذیرشـی به دسـت آمد. بـر مبنای نتایج دانشـجویان مقطـع دکتری دانش حضـوری و قابلیـت کارآفرینی 
باالتری دارا بودند. اما میزان اشـراف علمی و عملی و قابلیت کارآفرینی دانشـجویان مقطع کارشناسـی کمتر از سـطح متوسـط 
بـود. بـر مبنـای ضریب همبسـتگی اسـپیرمن دانش حضـوری دانشـجویان و ابعاد آن همبسـتگی مثبتـی با قابلیـت کارآفرینی 
داشـت. بـه طوری کـه بـر مبنـای نتایـج رگرسـیون ترتیبـی ابعاد دانـش حضوری بیـن 20 تـا 30 درصـد از قابلیـت کارآفرینی 
دانشـجویان را تبییـن کـرد. بـا توجـه بـه اهمیـت کارآفرینی و همچنیـن گسـترش آموزش های مجـازی لزوم توجه به  اشـراف 
علمـی و عملـی دانشـجویان و بـه ویـژه دانشـجویان مقطـع کارشناسـی می توانـد بر توسـعه قابلیت هـای کارآفرینی آنـان مؤثر 

باشـد کـه ضـرورت دارد بر مبنـای نتایـج پژوهش مـورد توجه قـرار گیرد.
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مقدمه
امـروزه دولـت و مؤسسـه های آمـوزش عالـی رویکـرد 
خـود را نسـبت بـه مسـئله اشـتغال دانش آموختـگان تغییر 
داده  و دریافته انـد کـه حـل ایـن معضـل بـا ایجاد مسـتقیم 
مسـتلزم  بلکـه  نیسـت.  امکان پذیـر  دولـت  توسـط  شـغل 
تغییـر در رویکردهـای آموزشـی مؤسسـه های آمـوزش عالی 
اسـت )میرزاصفـی و همـکاران، 1390(. با ظهور و گسـترش 
دانشـگاه های نسـل چهـارم انتظـار مـی رود کـه آمـوزش در 
ایـن دانشـگاه ها بـر مبنای نیاز جامعه و دانشـجو انجام شـود 
و حـل چالش هـای جامعـه به عنـوان مبنای تحقیـق در نظر 
گرفتـه شـود )نـوروزی، 1399(. بـا توجـه بـه ایـن موضوع و 
از آنجـا کـه سـازمان آمـوزش علمـی و فرهنگـی ملـل متحد 
و  بیسـت  سـده  در  عالـی  آمـوزش  جهانـی  در چشـم انداز 
یکـم، دانشـگاه را جایـی می دانـد کـه در آن قابلیت هـای 
دانش آموختـگان بـه کارآفرینـان تبدیـل می-شـود، آموزش 
در دانشـگاه بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه دانش آموختـگان 
پـس از فراغـت از تحصیـل نـه بـه دنبـال کاریابی بلکـه قادر 
 .)1390 همـکاران،  و  )میرزاصفـی  باشـند  کارآفرینـی  بـه 
آمـوزش عالـی کشـاورزی نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت، 
بـه طوری کـه اسـمیت توجـه بـه توسـعه کارآفرینـی را بـه 
عنـوان یکـی از ضرورت هـا و الزام هـای برنامه هـای توسـعه 
کشـاورزی بـه شـمار مـی آورد )اسـمیت، 2004(. امـا هـر 
سـاله شـمار بسـیار زیادی در رشـته های مختلف کشـاورزی 
از نظـام آمـوزش عالـی کشـور دانش آموختـه می شـوند کـه 
بخـش عمـده ای از آنـان یـا بیکارنـد و یا در بخش هـای غیر 
کشـاورزی مشـغول بـه کار شـده و می شـوند )مهـدی زاده و 
همـکاران، 1399؛ دیزجـی وزینـی، 1397( کـه خـود نشـان 
می باشـد  آنـان  کارآفرینانـه  مهارت هـای  ضعـف  دهنـده 
عزیـزی  1397؛  همـکاران،  و  نـوروزی  ،1395؛  )کریمـی 
خالخیلـی و منتـی زاده 1399؛ شـیری و همـکاران،1396(. 
ایـن در حالـی اسـت کـه اهمیـت بخـش کشـاورزی در 
توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی کشـور ایجـاب می کنـد کـه 

دانشـگاه ها و مرکزهـای آموزش عالی کشـاورزی بـرای ایجاد 
رونـق کسـب  و کارهـای کشـاورزی بـه مقولـه کارآفرینـی 
پایـدار توجـه کنند )موحدی و همـکاران، 1395(. کارآفرینی 
بـه مفهـوم بهره گیری از فرصت ها با تالش و پشـتکار بسـیار 
همـراه بـا پذیـرش مخاطره هـای مالـی، روانـی و اجتماعـی 
اسـت )مهـدی زاده و همـکاران، 1399(. نکتـه بـا اهمیت آن 
اسـت که بهره گیری از فرصت ها در درجه نخسـت مسـتلزم 
مهارت هـای  و  ویژگی هـا  و همچنیـن  شـناخت فرصت هـا 
ایـن  و  فرصت هاسـت  ایـن  از  اسـتفاده  بـرای  نیـاز  مـورد 
شـناخت و آگاهـی مسـتلزم کسـب اطالعـات و تجربه هـای 
علمـی و عملـی می باشـد، بـه عبارتـی دانـش حضـوری بـه 
عنـوان ابـزار دسـتیابی بـه دانـش در شـناخت فرصت هـا و 
بهره گیـری از آنهـا بـه کارآفرینـان کمـک شـایان می کنـد 
)میـرزا صفـی و همـکاران، 1390(.  در ایـن علـم، فـرد بـه 
دانـش و اطالعـات خـود در یـک زمینه خاص آگاهـی دارد و 
بـه طـور معمـول از آن اسـتفاده کـرده و تـوان بهره مندی از 
آن را دارد. بـا اعـالم وضعیـت اضطراری ناشـی از همه گیری 
کوویـد 19 کشـورها بـه اقدام هـای مختلفی به منظـور مهار 
و کاهـش همه گیـری بیماری دسـت زدنـد، یکـی از اقدام ها 
و  دانشـگاه ها  و  آموزشـگاه ها  تعطیلـی  آمـوزش،  در حـوزه 
گسـترش آموزش هـای مجـازی بـود که بـا افزایش اسـتفاده 
از فنـاوری اطالعـات  و ارتباطـات، چالـش جدیـدی بـرای 
نظام هـای آموزشـی و از جملـه آمـوزش عالـی کشـاورزی 
ایجـاد کـرد، بـه طوری کـه ضـرورت ارتقـا دانـش حضـوری 
بـرای ایـن مرکزهـا در راسـتای توسـعه کارآفرینـی بیـش از 
پیش احسـاس شـد، همچنیـن توانایـی درك نیـاز اطالعاتی 
در اقیانـوس عظیـم اطالعـات موجـود در دنیـای اینترنـت، 
یافتـن اطالعـات مناسـب و به-کارگیری و اسـتفاده مناسـب 
از ایـن اطالعـات دارای اهمیـت ویژه ای شـد )مقـدس زاده و 
همـکاران، 1395(. گریـزل و کالـوو )2013( سـواد اطالعاتی 
)اشـراف معلوماتـی( را مجموعه ای از توانایی ها برای کشـف، 
بازیابـی، تحلیـل و کاربرد اطالعات می دانند. سـواد اطالعاتی 
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زمانی کـه بدانـد کجـا بهتریـن و مناسـب ترین اطالعـات را 
بـه کار بـرد و چگونـه بـه اطالعـات دسترسـی داشـته باشـد 
و مهم تـر از همـه بتوانـد اطالعـات را ارزیابـی و در مـورد 
درسـتی و کارایـی آنهـا داوری کنـد دسـتاورد مهمـی بـرای 
فـرد بـه شـمار مـی رود )حسـینی لرگانـی و عبدالملکـی، 
1396( و بـه عنـوان یکـی از ضرورت هـای زندگـی در سـده 
بیسـت و یکم مطرح شـده اسـت )یزدانی و موسوی، 1396(. 
از سـویی جامعـه جدیـد از نظـر نیـروی انسـانی بـه افـرادی 
نیـاز دارد کـه افـزون بـر داشـتن تخصـص الزم، بـا دارا بودن 
پذیـرش  در  مشـارکت جویانه  و  انعطاف پذیـر  روحیـه ای 
مسـئولیت های متنـوع پیشـگام و به طور پیوسـته در فرآیند 
آمـوزش  پیوسـته در دوران زندگـی در بهبـود توانایی هـای 
خـود کوشـا باشـند )حسـینی و همـکاران، 1388(. بـا توجه 
بـه اینکـه مهارت هـای سـواد اطالعاتـی مهارت هـای قابـل 
انتقال می باشـند )سـیدرال و همکاران، 2018( دانشـجویانی 
کارهـای  می-تواننـد  هسـتند  مهارت هـا  ایـن  دارای  کـه 
دلخـواه خـود را انجـام دهنـد، در جامعـه پیشـرفت کنند، به 
سـطح مطلوبـی از زندگـی دسـت یابنـد و از نظـر اقتصـادی 
نیز مسـتقل باشـند )حسـینی لرگانی و عبدالملکـی، 1396( 
کـه ایـن مهـم یکـی از نیازهـای بنیادیـن بـرای دانشـجویان 
کشـاورزی در راسـتای کارآفریـن شـدن آنـان می باشـد. از 
سـویی دانـش حضـوری عاملی ضـروری و پیش نیـازی برای 
یادگیـری مسـتقل و پیوسـته بـه شـمار می آیـد، بـه همیـن 
دلیـل میـزان توجه به دانش حضـوری دانشـجویان به عنوان 
یکـی از اجزا نظام  آموزشـی از عامل های کلیدی در موفقیت 
نظـام محسـوب می شـود )بینشـیان و همـکاران،1399(. در 
ایـن راسـتا فیسـت )2013( خاطـر نشـان می سـازد کـه در 
سـال های اخیـر دانشـگاه ها به عنـوان مهم تریـن مرکز های 
توسـعه سـواد اطالعاتـی شـناخته شـده اند، ایـن امر بـه این 
علت اسـت کـه دانشـگاه ها با تربیـت دانش آموختـگان آگاه، 
متخصصانـی پـرورش خواهنـد داد که برای اسـتفاده بهینه از 
اطالعـات بـه مهارت هـای الزم مجهـز می باشـند )آل فـری 

ایلهـات و همـکاران، 2019(. تحقـق یادگیرنـدگان  پیوسـته 
دوران زندگـی مأموریـت محوری مؤسسـه های آموزش عالی 
اسـت، مؤسسـه های آمـوزش عالـی ملزم به کمک رسـانی به 
دانشـجویان هسـتند تـا بتواننـد توانمندی هـای فکـری الزم 
بـرای کسـب مهـارت در یـاد گرفتن را به دسـت آورنـد، این 
مسـئله بـرای موفقیت دانشـجویان اهمیت فراوانـی دارد و به 
عنـوان بخـش مهمی از آمـوزش دوران زندگی آنان به شـمار 

می آیـد )هاشـم زاده و یـاری، 1389(. 
سـواد اطالعاتـی مـرز آمـوزش و یادگیـری را از محدوده 
کالس هـای درس فراتـر می بـرد و بـه فـرد، ایـن توانایـی 
را می دهـد کـه بـه راه-جویی هـای خودراهبـر و در عیـن 
حـال قابـل اعتمـاد اقـدام کنـد.، افـراد بـا اشـراف معلوماتی 
کسـانی هسـتند کـه آموخته انـد چگونـه یـاد بگیرنـد زیـرا 
می شـود،  سـازماندهی  چگونـه  اطالعـات  کـه  می داننـد 
چگونـه می تـوان اطالعـات را یافـت و چگونـه می تـوان بـه 
شـیوه ای صحیـح از اطالعـات اسـتفاده کـرد که دیگـران نیز 
بتواننـد از آن بیاموزنـد، ایـن افـراد بـه دلیـل آنکـه همـواره 
می تواننـد اطالعـات مـورد نیـاز خـود را در هـر وظیفـه یـا 
تصمیمـی بیابنـد بـرای فراگیـری مادام العمـر آماده هسـتند 
)کدخـدا و ناسـتی زایی، 1400( و ایـن مهـم بـرای موفقیـت 
و  اشـتغال  ایجـاد  راسـتای  دانش آموختـگان کشـاورزی در 
کارآفرینـی ضـروری می باشـد، چـرا کـه آنـان بـا شـرایط 
و موقعیت هایـی روبـه رو می شـوند کـه بـا ریسـک و عـدم 
اطمینـان همـراه اسـت و نیاز بـه تصمیم گیری دارنـد، اتخاذ 
داشـتن  مسـتلزم  ریسـک  و  خطـر  شـرایط  در  تصمیم هـا 
اطالعـات درسـت و دسـتیابی بـه اطالعـات بـه روش صحیح 
و یـا بـه عبارتی داشـتن سـواد اطالعاتی می باشـد. از سـویی 
کسـب مهارت هـای سـواد اطالعاتی فرصت های دانشـجویان 
یادگیـری  امـر  در  را  کشـاورزی  دانشـجویان  جملـه  از  و 
خودراهبـر چنـد برابـر می کنـد، زیـرا آنـان بـه اسـتفاده از 
طیـف متنوعـی از منبع هـای اطالعاتی و به منظور گسـترش 
دانـش خـود می پردازنـد، پرسـش های آگاهانـه می پرسـند 
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و تـوان تفکـر انتقـادی خـود را به منظـور اقدام بـه یادگیری 
خـود راهبـر تقویـت می کننـد کـه پـرورش یادگیرنـدگان 
خودراهبـر از ضروریت هـای موفقیـت در زمینـه کارآفرینـی 
می باشـد.. دانشـگاه ها بـا حمایـت از کسـب توانمندی هـای 
فکـری الزم بـرای اسـتدالل و تفکـر انتقـادی توسـط افراد و 
بـا کمـک به آنـان در سـاختن چارچوبـی برای اینکـه چگونه 
یادگرفتـن را بیاموزند مبنای رشـد مسـتمر در حیات شـغلی 
و نیـز ایفـای نقش به مثابه شـهروندان و اعضـای آگاه جامعه 
را در اختیـار آنـان قـرار می دهنـد )بینشـیان و همـکاران، 
1399( کـه بـرای دانشـجویان کشـاورزی و در زمینه تقویت 
قابلیت هـای کارآفرینـی آنـان موضوعی مهم و ضروری اسـت 
چـرا کـه بـه دلیل ماهیـت رشـته و کار خـود الزم اسـت که 
مهارت هـای حل مسـئله را بیاموزند. از سـوی دیگـر با توجه 
بـه اینکـه در حوزه کشـاورزی همواره یافته هـا و نوآوری های 
زیـادی وجـود دارد و بـه طور عمـده دانشـگاه ها و مرکز های 
تحقیقاتـی در پدیـد آوردن آنهـا سـهیم و پیشـتاز هسـتند 
بنابرایـن داشـتن اشـراف معلوماتـی برای دانشـجویان رشـته 
کشـاورزی بـه منظور دسـتیابی بـه اطالعات و دسـتاوردهای 
روز رشـته الزم اسـت. بـا توجه بـه اهمیت اشـراف معلوماتی 
برای دانشـجویان و به ویژه دانشـجویان کشـاورزی در شرایط 
موجـود شـیوع کرونـا و افزایش آموزش های مجـازی، در این 
پژوهـش بـه بررسـی ارتبـاط دانـش حضـوری دانشـجویان 
آنـان  کارآفرینـی  قابلیت هـای  بـا  کشـاورزی  رشـته های 
پرداختـه شـده اسـت. در ارتباط بـا دو واژه ی کلیـدی یعنی 
دانـش حضوری )سـواد اطالعاتـی( و قابلیت هـای کارآفرینی 
و ارتبـاط آنهـا بررسـی هایی صـورت پذیرفتـه اسـت کـه در 
ادامـه بـه نتایج شـماری از ایـن پژوهش ها در داخـل و خارج 

از کشـور پرداختـه می شـود. 
ارتبـاط سـواد اطالعاتی آموزگاران بـا نگرش به  یادگیری 
مجـازی در دوره ی پاندومـی کوویـد 19 توسـط کدخـدا و 
ناسـتی زایی )1400( بررسـی شـد. یافته ها نشـان داد سـواد 
اطالعاتـی آمـوزگاران در حیطه هـای توانایـی تعیین گسـتره 

و ماهیـت اطالعـات، توانایـی دسترسـی  مؤثـر بـه اطالعات، 
توانایـی ارزیابـی نقادانـة اطالعـات، توانایـی کاربـرد هدفمند 
اطالعـات و توانایـی درك مـوارد حقوقـی و اقتصـادی کاربرد 
مقایسـه  در  اسـت.  متوسـط  از سـطح  پایین تـر  اطالعـات، 
سـطح سـواد اطالعاتـی آمـوزگاران برحسـب ویژگی-هـای 
جمعیت شـناختی بـه جز جنسـیت )برتـری سـواد اطالعاتی 
آمـوزگاران زن( تفـاوت معنـی داری مشـاهده نشـد. نتیجـه 
پژوهـش صابـری تنسـوان و همـکاران )1400( بـا عنـوان 
نقـش فرصت هـای یادگیـری ژرفایی بـر توسـعه قابلیت های 
کارآفرینانـه دانشـجویان دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی گـرگان نشـان داد کـه دسترسـی بـه فرصت هـای 
یادگیـری ژرفایـی و قابلیت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان با 
هـم ارتبـاط مثبت و معناداری دارند. تحلیل همبسـتگی های 
کانونـی نیز 8 سـویه ی دسترسـی به فرصت-هـای یادگیری 
ژرفایـی و 11 سـویه ی قابلیت هـای کارآفرینانه دانشـجویان 
بـه دو جفـت متغیـر کانونـی مهـم توسـعه فـردی مبتنی بر 
خودآگاهـی و رویکـرد بـه یادگیـری بـه ترتیـب بـا میـزان 

همبسـتگی 0/67و 0/37 منجرشـد.
رویکردهـای  از  بهره گیـری  در  اطالعاتـی  نقـش سـواد 
متنـوع تدریـس بـرای آمـوزگاران مقطـع ابتدایـی  توسـط 
بینشـیان و همکاران )1399( نشـان داد که سـواد اطالعاتی 
معلمـان باالتـر از سـطح متوسـط قـرار دارد. همچنیـن بنا بر 
نتایـج بیـن رویکردهـای تدریس مسـتقیم و سـواد اطالعاتی 
رابطـه معنـادار معکـوس وجـود داشـت. ارتبـاط بیـن سـواد 
تحصیـالت  دانشـجویان  کارآفرینـی  قابلیـت  و  اطالعاتـی 
تکمیلـی رشـته علـوم ورزشـی در دانشـگاه های شـهر تهران 
توسـط مختـاری دینانـی و ططـری )1397( نشـان داد کـه 
بیـن سـواد اطالعاتـی و قابلیـت  کارآفرینـی رابطـه مثبـت و 
معنـاداری وجـود دارد. همچنیـن از بیـن مؤلفه هـای سـواد 
اطالعاتـی، توانایـی دسترسـی مؤثـر بـه اطالعـات و توانایـی 
کاربـرد هدفمنـد اطالعـات بیشـترین تأثیـر را بـر قابلیـت 

کارآفرینـی دانشـجویان داشـتند. 
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مجلـل و همـکاران )1397( در پژوهـش خود به بررسـی 
تأثیـر سـواد اطالعاتـی آمـوزگاران بـر یادگیـری مبتنـی بـر 
وب دانش آمـوزان پرداختنـد. بنـا بـر نتایـج ابعـاد مختلـف 
بـر وب  یادگیـری مبتنـی  بـر  سـواد اطالعاتـی آمـوزگاران 

دانش آمـوزان مؤثـر بـوده اسـت.
در سـال 1396، پژوهشـی توسـط لرگانـی و عبدالملکی 
بـا عنـوان رابطـه سـواد اطالعاتـی آمـوزگاران بـا اثربخشـی 
آموزشـگاه های هوشـمند  نشـان داد کـه سـواد اطالعاتـی 
اثربخشـی  روی  بـر  معنـاداری  و  مثبـت  تأثیـر  آمـوزگاران 

دارد. آموزشـگاه ها 
وضعیـت مهـارت سـواد اطالعاتی آمـوزگاران ناحیه سـه 
شهرسـتان کرمانشاه توسـط یزدانی و موسوی )1396( نشان 
در حـد  آمـوزگاران  اطالعاتـی  مهارت هـای سـواد  کـه  داد 
مطلوبـی نمی باشـد. امـا بررسـی مؤلفه های سـواد اطالعاتی 
در معلمـان نشـان داد کـه بعـد ارزشـیابی و تبـادل اطالعات 
ضعیـف، بعـد مکان یابی و سـازمان دهی اطالعات، نامناسـب، 
در بعـد تعریـف نیازهـای اطالعاتـی، مناسـب می باشـد. در 
یـک بررسـی توسـط اسـمعیل پونکـی و همـکاران )1395( 
بـا عنـوان سـواد رسـانه ای و سـواد اطالعاتـی و تأثیـر آنها بر 
قابلیـت کارآفرینـی نشـان داد کـه سـواد رسـانه ای و سـواد 
ویژگی هـای  و  مطلـوب  حـد  در  دانشـجویان  اطالعاتـی 
کارآفرینـی دانشـجویان در حد به نسـبت مطلوب قـرار دارد. 
در پژوهـش دیگری توسـط مقدس زاده و همـکاران )1395( 
رابطـه مهارت هـای سـواد اطالعاتی با اثربخشـی آمـوزگاران 
اطالعاتـی  نتایـج میـزان مهارت هـای سـواد  بررسـی شـد. 
آمـوزگاران باالتـر از سـطح متوسـط می-باشـد. همچنیـن 
بیـن مهارت هـای سـواد اطالعاتی با اثربخشـی آمـوزگاران و 
ابعـاد سـه گانـه آن  شـامل: مهارت هـای تدریس، شـخصیت 
و  مثبـت  رابطـه  کنتـرل جـّو کالس  مهـارت  و   حرفـه ای 

معنـاداری وجود داشـت.
اشـرفی ریـزی و همـکاران )1393( در پژوهـش خـود با 
عنـوان میـزان سـواد اطالعاتـی در بیـن دانشـجویان بـه این 

نتیجه دسـت یافتند که سـواد اطالعاتی دانشـجویان باالتر از 
سـطح متوسـط و در حـد مطلوب قـرار دارد. بنابـر نتایج بین 
جنسـیت و وضعیـت تأهـل بـا سـواد اطالعاتـی دانشـجویان 
تفـاوت معناداری مشـاهده نشـد. نتیجه پژوهـش میرزاصفی 
و همـکاران )1390( بـا عنـوان رابطـه بیـن سـواد اطالعاتـی 
تحصیـالت  دوره  دانشـجویان  کارآفرینـی  قابلیت هـای  و 
قابلیت-هـای  کـه  داد  نشـان  اصفهـان  دانشـگاه  تکمیلـی 
کارآفرینـی بیشـترین رابطـه را بـا توانایـی ارزیابـی نقادانـه 
اطالعـات و کمتریـن رابطـه را بـا توانایـی کاربـرد هدفمنـد 
اطالعـات دارد. پندپذیـر و چشـمه سـهرابی )1389( بنـا بـر 
نتیجـه بررسـی های خـود بـا عنوان بررسـی سـواد اطالعاتی 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان 
کرمانشـاه اظهـار داشـتند کـه مهـارت جامعـه پژوهـش در  
درك درسـت نیـاز اطالعاتـی بـا میانگیـن نمـره 3/60؛  در 
راهبردهـای جسـتجوی اطالعات با میانگین نمـره 3/69؛  در 
مکانیابـی و دسترسـی بـه اطالعات بـا میانگین نمـره 3/12؛ 
نمـره 3/43؛ در  بـا میانگیـن  بـه اطالعـات   در دسترسـی 
ترکیـب اطالعـات جدید با دانسـته های پیشـین بـا میانگین 
نمـره 3/29 و از لحـاظ ارزیابی نتیجه فرآیند جسـت و جو در 
رابطـه بـا رفـع نیاز اطالعاتی شـان بـا میانگیـن 3/09 در حد 
مطلوبـی می-باشـند و همچنیـن  وضعیـت سـواد اطالعاتـی 
دانشـجویان بـا میانگیـن 3/37 باالتـر از سـطح متوسـط قرار 

دارد.
سـواد  آمـوزش  دربـارة  پژوهشـی   )1388( سـیامک 
اطالعاتـی و توانایـی اسـتفاده از منبع هـای اطالعاتی مختلف 
بـه  طور مؤثـر، روی دو گروه از دانشـجویان انجـام داد. نتایج 
نشـان داد که دانشـجویان سـواد اطالعاتی مناسـب دارند؛ اما 
آنـان به یقین به طور کامل با سـواد اطالعاتی آشـنا نیسـتند 
و  شـمار زیـادی از دانشـجویان در پژوهش هـای خـود بـه 
سـایت ها و مقاله هایـی بـا محتـوای پاییـن اسـتناد کرده اند. 
ارزیابـی سـواد اطالعاتـی دانشـجویان مقطع کارشناسـی 
دانشـگاه آدا در غنا توسـط زور و تانر )2022( انجام شـد. بنا 
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بـر نتایـج مهارت هـای سـواد اطالعاتـی دانشـجویان در حـد 
مطلوبـی می باشـد. بررسـی مؤلفه هـای سـواد اطالعاتـی نیز 
نشـان داد کـه بعد ارزشـیابی و تبادل اطالعات متوسـط، بعد 
مکانیابـی و سـازمان دهی اطالعـات، نامناسـب و بعـد تعریف 
نیازهـای اطالعاتی، مناسـب می باشـد. اسـالمی )2019( در 
پژوهـش خود به بررسـی تأثیر سـواد دیجیتالی بـر رفتارهای 
دانشـجویان کارآفریـن از طریق نیت کارآفرینـی پرداخت. بنا 
بـر نتایج سـواد دیجیتالـی دانشـجویان تأثیر مثبتـی بر روی 
رفتارهـای کارآفرینـی دارد. همچنیـن نتایـج نشـان داد کـه 
در حـال حاضـر میـزان 70 درصـد آموزش هـای کارآفرینـی 
بـه صـورت نظـری و 30 درصـد عملـی می باشـد کـه الزم 
اسـت این نسـبت از طریق تمریـن کارآفرینی در رسـانه های 

دیجیتـال معکوس شـود. 
سـواد  بررسـی  بـه  خـود  پژوهـش  در   )2019( الرتیـو 
اطالعاتـی دانش آمـوزان در محیط مدرسـه پرداخـت. نتیجه 
پژوهـش نشـان داد کـه میزان سـواد اطالعاتـی دانش آموزان 
اینترنـت  از  دانش آمـوزان  و  دارد  قـرار  متوسـط  در سـطح 
بیشـتر برای مقاصـد اطالعاتی اسـتفاده می کننـد. همچنین 
بنـا بـر نتایـج پژوهـش، سـواد اطالعاتـی آمـوزگاران تأثیـر 
مثبـت و معنـاداری بر توسـعه سـواد اطالعاتـی دانش آموزان 
داشـته اسـت. نتیجـه پژوهـش فریلـون و همـکاران )2013( 
داد  نشـان  آمـوزگاران  اطالعـات  سـواد  بررسـی  زمینـه  در 
کـه سـواد اطالعاتـی بـر افزایـش اثربخشـی اجرایـی در یک 
مدرسـه تاثیـر می گـذارد و سـواد اطالعاتـی تاثیـر مثبتـی 
در اثربخشـی اجرایـی نشـان مـی دهـد، کـه در آن شـناخت 
اطالعـات بـا بیشـترین تاثیـر معرفـی شـده اسـت. تیومزیک 
)2013( در پژوهشـی کـه با هدف بررسـی وضعیـت آموزش 
سـواد اطالعاتـی دانشـجویان دانشـگاه تایلند ازنظـر الگوهای 
تدریـس، جزئیـات دوره و محتـوا، روش تدریـس و یادگیری، 
ارزیابـی یادگیـری و نقـش کتابخانه هـا در آمـوزش سـواد 
اطالعاتـی دانشـجویان انجـام شـد، نشـان داد کـه 70درصد 
از ایـن دوره هـا بـا اسـتانداردهای سـواد اطالعاتـی همخوانی 

ارتقـا سـواد اطالعاتـی دانشـجویان  دارنـد کـه تأثیـری در 
نداشـته و دانشـجویان دارای سـواد اطالعاتی پایینی هستند. 
پژوهشـی توسـط بگوم )2012( در کشـور بنگالدش با عنوان 
ارتقـا سـواد اطالعاتی نشـان داد کـه 0/58 از جامعه پژوهش 
بـر این بـاور بودنـد که راه انـدازی یـک رقابت بـزرگ آگاهی 
در مؤسسـه های آموزشـی راهـی بـرای ارتقا سـواد اطالعاتی 

اسـت.  مردم 
 مـرور نتایـج پژوهش هـای گذشـته نشـان می دهـد کـه 
بیشـتر پژوهشـگران سـواد اطالعاتی آموزگاران و دانش آموزان 
را بررسـی و ارزیابـی کرده انـد. شـمار پژوهش هـای مرتبـط با 
سـواد اطالعاتـی دانشـجویان محدودتـر و بیشـتر دانشـجویان 
تحصیـالت تکمیلی ارزیابی شـده. پژوهشـی در زمینـه ارتباط 
سـواد اطالعاتـی با قابلیـت کارآفرینی دانشـجویان کشـاورزی 
انجـام نشـده اسـت. همچنیـن مـرور نتایـج بررسـی ها نشـان 
می دهـد کـه در ایـران اگر چه تالش هـای بسـیاری در زمینه 
گسـترش مفهـوم و آموزش هـای سـواد اطالعاتـی بـا توجه به 
قدمـت آن و از چنـدی پیش با توجه به شـیوع کرونا و مجازی 
شـدن آموزش هـا صورت گرفتـه. اما بـه دلیـل پراکندگی این 
تالش هـا و حمایت هـای الزم در سـطح کالن از آمـوزش و 
توسـعه سـواد اطالعاتـی ایـن مفهـوم نتوانسـته اسـت جایگاه 
واقعـی خـود را در جامعـه ایـران بـه طـور کلـی و در آمـوزش 
عالـی کشـاورزی بـه طـور خـاص پیـدا کنـد. لـذا با توجـه به 
خـأ ارزیابی هـا در ایـن زمینـه و بـه ویـژه در آمـوزش عالـی 
کشـاورزی در پژوهـش حاضـر ارتبـاط بیـن سـواد اطالعاتـی 
دانشـجویان رشـته کشـاورزی بـا قابلیت هـای کارآفرینی آنان 
بررسـی شـده اسـت. نتایج پژوهـش می تواند ضمن گسـترش 
خـأ  پرکـردن  بـه  موضـوع  بـا  مرتبـط  نظـری  حوزه هـای 
ارزیابی هـا در ایـن زمینـه در آمـوزش عالـی کشـاورزی کمک 
کـرده و باعـث جلـب نظـر مسـئوالن و برنامه ریـزان آمـوزش 
عالی کشـاورزی به مقوله سـواد اطالعاتی در بین دانشـجویان 
بیشـتر  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  شـود.  کشـاورزی  رشـته های 
پژوهش هـا سـواد اطالعاتـی دانشـجویان تحصیـالت تکمیلی 
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را بررسـی کرده انـد بـا توجـه بـه شـرایط موجود و  گسـترش 
آموزش هـای مجـازی بررسـی سـواد اطالعاتـی دانشـجویان 
مقطع کارشناسـی رشـته کشـاورزی می تواند مهم و اطالعات 
ارزشـمندی را بـه منظـور برنامه ریـزی در اختیـار مسـئوالن 
قـرار دهـد و بنا بـر نتایـج برنامه ریزی هایـی در راسـتای ارتقا 
سـواد اطالعاتـی دانشـجویان انجـام دهنـد. عملیاتـی کـردن 
برنامه هـای متناسـب بـا ارتقـا سـواد اطالعاتـی دانشـجویان 
کارآفرینـی  اشـتغال،  بـه  حـدودی  تـا  می توانـد  کشـاورزی 
و پویایـی نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی کمـک کنیـد و در 
نهایـت دسـتیابی بـه هدف هـا می تواند سـبب شـکوفا شـدن 

نظـام آموزشی-پژوهشـی کشـور و پویایـی آن شـود. 

روش شناسی
ایـن تحقیـق بـا دیدمـان کّمـی و از نـوع علّی-ارتباطـی 

اسـت، از نظـر امکان و میزان کنترل متغیرها، غیر آزمایشـی، 
می باشـد.  کاربـردی  تحقیقـات  زمـره  در  هـدف،  نظـر  از 
افـراد مشـارکت کننده در ایـن پژوهـش دانشـجویان رشـته 
کشـاورزی پردیس کشـاورزی و منابع طبیعی دانشـگاه رازی 
در سـال تحصیلی 1400-1401 و در سـه مقطع کارشناسی، 
کارشناسـی ارشـد و دکتری به شـمار 988 نفر بودند  )988 
= N( کـه بـر مبنـای جـدول کرجسـی و مـورگان )1970( 
شـمار 276 نفـر از آنـان بـه عنوان نمونـه و بـه روش نمونه-

گیـری تصادفی طبقه ای با انتسـاب متناسـب انتخاب شـدند 
)جـدول1(. همچنیـن بـرای مقابله بـا افت بازگشـت، 34 نفر 
بـه ایـن نمونـه اضافه شـد و در مجمـوع، 300 پرسشـنامه به 
صـورت الکترونیکـی در بیـن جامعه آماری توزیع شـد که در 
نهایت شـمار 281 پرسشـنامه صحیح و کامل گردآوری شـد.

جدول1- حجم جامعه و نمونه پژوهش به تفکیک هر مقطع تحصیلی

حجم نمونهحجم جامعهمقطع تحصیلی

635178کارشناسی

24167کارشناسی ارشد

11231دکتری

988276مجموع

سـواد  پرسشـنامه  دو  از  داده هـا  گـردآوری  بـرای    
اطالعاتـی  انجمـن کتابخانه هـای دانشـکده ای و تحقیقاتـی 
آمریـکا )2003( و پرسشـنامه اسـتاندارد قابلیـت کارآفرینـی 
انگلسـتان  )1991( اسـتفاده شـد.  شـورای شـهر دورهـام 
پرسشـنامه سـواد اطالعاتی دارای 35 پرسـش بسـته پاسـخ 
بـا مقیـاس پنـج درجـه ای لیکـرت )1-خیلـی کـم، 2-کـم، 
3-متوسـط،4-زیاد، 5-خیلـی زیـاد( بود که سـواد اطالعاتی
را در قالـب پنـج  مؤلفـه تعییـن وسـعت و ماهیـت اطالعات، 
توانایـی دسترسـی مؤثر به اطالعـات، توانایی ارزیابـی نقادانه 
اطالعـات، توانایـی کاربـرد هدفمند اطالعـات و توانایی درك 

مـوارد حقوقی-اقتصـادی اطالعـات می سـنجد. پرسشـنامه 
نیـز شـامل 54 پرسـش بسـته پاسـخ  قابلیـت کارآفرینـی 
بـا مقیـاس پنـج درجـه ای لیکـرت )از 1-بـه کلـی مخالـف، 
کلـی بـه   -5 و  موافـق   -4 نـدارم،  نظـری   -3 2-مخالـف، 
موافـق( بـود کـه قابلیـت کارآفرینـی را در پنـج بعـد توفیـق 
طلبـی، اسـتقالل طلبـی، خالقیـت، مخاطره پذیـری و مرکز 
کنتـرل مـورد سـنجش قـرار داد. افـزون بـر ایـن دو بخـش، 
تحصیلـی  و  فـردی  ویژگی هـای  بـه  مربـوط  پرسـش های 
پاسـخگویان نیـز بـه پرسشـنامه اضافه شـد. روایـی صوری و 
ظاهـری ابـزار پژوهش به تأییـد 9 نفر از اسـتادان کارآفرینی 
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و همچنیـن اسـتادان دانشـکده کشـاورزی کـه دارای تجربـه 
در زمینـه موضـوع بودند،رسـید و اصالحـات مـورد نظـر در 
پرسشـنامه اعمـال شـد. روایـی همگـرای پرسشـنامه نیـز از 
طریـق محاسـبه )AVE( انجام شـد که معادل 0/8 به دسـت 
آمـد. پایایـی ابـزار پژوهـش از طریـق ضریـب تتـای ترتیبی 
)Ө= 0/81-0/86 ( بـا اسـتفاده از نرام افـزار R بررسـی شـد 
کـه میزان تتـای ترتیبی برای بخـش سـواد اطالعاتی 0/81، 
بـرای قسـمت قابلیـت کارآفرینـی 0/86 و بـه صـورت کلـی 
نرم افـزار  از  داده هـا  تحلیـل  بـرای  آمـد.  بـه دسـت   0/87
SPSSwin22 اسـتفاده شـد. تحلیـل داده هـا در دو سـطح 

توصیفـی و اسـتنباطی انجـام شـد. در بخـش توصیفـی بـه 
توصیـف متغیرهـا در قالـب جدول هـای پراکنـش فراوانـی، 
میانگیـن، انحـراف معیـار و درصـد پرداختـه شـد. در بخـش 
آمـار اسـتنباطی نیـز از آزمون کلموگـروف اسـمیرنف، t تک 
نمونه ای، ضریب همبسـتگی اسـپیرمن و رگرسـیون ترتیبی 

شد. اسـتفاده 

یافته ها
ویژگی های فردی و تحصیلی پاسخگویان

بنـا بـر یافته هـا میانگین سـن پاسـخگویان 24/3 سـال 
بـا انحـراف معیـار1/07 بـود کـه نشـان می دهـد پراکنـش 
سـنی جمعیـت مـورد مطالعـه تـا حـدودی یکنواخـت و در 
گـروه سـنی 22 تـا 26 سـال اسـت. در ارتبـاط بـا جنسـیت 
پاسـخ دهندگان حـدود 62/32 درصـد زن و 37/68 درصـد 

مـرد بودنـد، در ارتبـاط بـا وضعیت اشـتغال تنهـا 6/9 درصد 
پاسـخگویان دارای شـغل بودنـد و دیگـر پاسـخگویان بیـکار 
یـا دارای شـغل دائمـی نبودنـد. در ارتبـاط با وضعیـت تأهل 
84/24 درصـد مجرد و 15/76 درصـد متأهل بودند. از لحاظ 
معـدل نیمسـال پیش حـدود 21/27 درصد معدلـی بین 18 
تـا 20 داشـتند، 48/6 درصـد دارای معـدل  بیـن 16 تا 18؛ 
21/6 درصـد معـدل بیـن 14 تـا 16 و دیگـر پاسـخ گویان 
بیـان کردنـد کـه دارای معـدل پایین تـر از 14 بوده انـد. در 
ارتبـاط بـا این پرسـش کـه آیا تـا کنـون  تجربـه کارآفرینی 
داشـته اید 87/4 درصـد پاسـخ منفـی و 12/6 از دانشـجویان 
از دانشـجویان  دارای تجربـه در زمینـه کارآفرینـی بودنـد. 
پرسـیده شـد کـه به طـور میانگیـن در طول شـبانه روز چند 
سـاعت در فضـای مجازی هسـتند. 17/6 کمتر از 5 سـاعت، 
47/8 بیـن 5 تـا ده سـاعت، 26/9 بیـن 10 تـا 15 سـاعت 
و 7/7 بیـش از 15 سـاعت از وقـت خـود را در شـبکه های 

مجـازی می گذراننـد. 
بـرای مشـخص کـردن نوع آزمـون مـورد اسـتفاده برای 
دسـتیابی بـه هدف هـای پژوهـش از آنجـا کـه  داده هـا در 
مقیـاس رتبه ای گردآوری شـده اند. در آغاز اقدام به بررسـی 
نحـوه پراکنـش داده ها شـد کـه بنا بـر نتایج به دسـت آمده 
نافراسـنجه ای،  از بیـن آزمون هـای آمـاری فراسـنجه ای و 
آزمـون آماری مناسـب انتخاب شـد. جـدول 2 نتایـج آزمون 

کولموگروف-اسـمیرنوف )ks( را نشـان می دهـد.
 

جدول2- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

نتیجه آزمون سطح خطا)P-Value)αآمارهمتغیر
توزیع داده ها نرمال0/7360/1420/05تعیین گستره و ماهیت اطالعات 
توزیع داده ها نرمال0/5670/0870/05توانایی دسترسی مؤثر به اطالعات
توزیع داده ها نرمال0/6770/1190/05توانایی ارزیابی نقادانه اطالعات

توزیع داده ها نرمال0/7150/0680/05توانایی کاربرد هدفمند اطالعات 
توزیع داده ها نرمال0/7510/1240/05توانایی درك موارد حقوقی-اقتصادی اطالعات

توزیع داده ها نرمال0/7820/0940/05توفیق طلبی
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نتیجه آزمون سطح خطا)P-Value)αآمارهمتغیر
توزیع داده ها نرمال0/6270/0840/05استقالل طلبی

توزیع داده ها نرمال0/7210/0720/05خالقیت
توزیع داده ها نرمال0/8540/1140/05مخاطره پذیری 

توزیع داده ها نرمال0/8850/1220/05مرکز کنترل

 بـا توجـه به نتایج آزمون کولموگروف و اسـمیرنوف برای 
نرمـال بـودن پراکنـش داده ها، می تـوان گفت آمـاره آزمون 
بـرای متغیرهـای اشـراف معلوماتـی و ابعـاد آن در سـطح 
معنـاداری باالتـر از 0/05 و بیانگـر نرمـال بـودن پراکنـش 
داده هـای متغیرهـای مذکـور اسـت. لـذا می تـوان از آزمون 

t تـک متغیـره و ضریب همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده کرد.

-وضعیت دانش حضوری دانشجویان 
جـدول 3، وضعیت دانش حضوری را در بین دانشـجویان 
مقاطـع تحصیلـی مختلـف نشـان می دهـد. همان طـور کـه 
مشـخص اسـت بـا افزایـش مقطـع تحصیلی دانـش حضوری 
دانشـجویان نیـز افزایـش یافتـه اسـت. دانشـجویان مقطـع 
تحصیلـی کارشناسـی دارای دانـش حضـوری کمتر از سـطح 
حضـوری  دانـش  ابعـاد  بررسـی  می باشـند.   )3( متوسـط 

نیـز در ایـن دانشـجویان نشـان می دهـد کـه بعـد "توانایـی 
ارزیابـی نقادانـه اطالعـات" دارای کمترین میانگیـن )2/16( 
و بعـد "توانایـی درك مـوارد حقوقی-اقتصـادی اطالعـات" 
دارای بیشـترین میانگیـن )3/12( در بین دانشـجویان مقطع 

است.  کارشناسـی 
دانشـجویان مقطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری دارای 
دانش حضوری باالتر از سـطح متوسـط هسـتند که میانگین 
دانـش حضوری در دانشـجویان مقطع دکتـری )3/77( باالتر 
از دانشـجویان مقطع کارشناسی ارشـد )3/28( است. بررسی 
مقطـع  دانشـجویان  در  دانـش حضـوری  گانـه  پنـج  ابعـاد 
کارشناسـی ارشـد نشـان می دهـد کـه هـر پنـج بعـد دارای 
میانگین باالتر از سـطح متوسـط هسـتند. کمتریـن میانگین 

)3/01( مربـوط بـه بعـد "توانایـی ارزیابـی نقادانـه اطالعات" 
و باالتریـن میانگیـن )3/69( مربـوط بـه بعـد " توانایی درك 
ابعـاد پنـج  مـوارد حقوقی-اقتصـادی اطالعـات "می باشـد. 
گانـه دانـش حضـوری دانشـجویان مقطـع دکتری نیـز باالتر 
از سـطح متوسـط و نزدیـک بـه خـوب اسـت. مناسـب ترین 
بعـد دانـش حضـوری دانشـجویان مقطـع دکتـری مربـوط 
بـه " توانایـی ارزیابـی نقادانـه اطالعـات " بـا میانگیـن 3/87 
و ضعیف تریـن بعـد مربـوط بـه " توانایـی کاربـرد هدفمنـد 

اطالعـات " بـا میانگیـن 3/66 می باشـد.
بـا توجـه بـه اینکـه متغیـر دانـش حضـوری و ابعـاد آن 
دارای توزیـع نرمـال بودنـد، لـذا بـرای تعییـن سـطح آن از 
آزمـون t تـک نمونـه ای اسـتفاده شـد. نتایـج آزمـون t تـک 
نمونـه ای بـرای سـنجش وضعیـت دانـش حضـوری و ابعـاد 
آن در دانشـجویان مقطع هـای تحصیلـی مختلـف در جدول 
3 ارائـه شـده اسـت. همان طـور کـه مشـخص اسـت سـطح 
معنـاداری آزمـون بـرای متغیـر دانـش حضـوری و ابعـاد آن 
کمتـر از 0/05 اسـت. در نتیجـه با اطمینان بـاالی 95 درصد 

می تـوان نتیجـه گرفت کـه وضعیـت متغیر دانـش حضوری 
و ابعـاد آن اختـالف معنـاداری بـا نمـره مـالك )3( دارنـد.

ادامه جدول2- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها



97فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 60
بهار 1401

جدول3- نتایج آزمون تي تک نمونه اي متغیر دانش حضوری و ابعاد آن )نمره مالك= 3(

مقطع 
میانگینمتغیر یا بعدتحصیلی

اختالف 
میانگین جامعه 

و نمره مالک
t درجه آماره

آزادی
سطح 

معناداری

کارشناسی

تعیین گستره و ماهیت 
اطالعات 

2/97-0/0317/3642800/044

توانایی دسترسی مؤثر به 
اطالعات

2/87-0/1315/2782800/024

توانایی ارزیابی نقادانه 
اطالعات

2/16-0/8416/1172800/000

توانایی کاربرد هدفمند 
اطالعات 

3/040/0419/3242800/049

توانایی درك موارد حقوقی-
اقتصادی اطالعات

3/120/1212/5342800/011

0/1618/3242800/009-2/84دانش حضوری

کارشناسی 
ارشد

تعیین گستره و ماهیت 
اطالعات 

3/170/1714/2982800/007

توانایی دسترسی مؤثر به 
اطالعات

3/320/3212/2562800/000

توانایی ارزیابی نقادانه 
اطالعات

3/090/0913/3572800/049

توانایی کاربرد هدفمند 
اطالعات 

3/110/119/6872800/019

توانایی درك موارد حقوقی-
اقتصادی اطالعات

3/690/6913/4582800/000

3/280/2814/7892800/000دانش حضوری

دکتری

تعیین گستره و ماهیت 
اطالعات 

3/760/7617/6542800/000

توانایی دسترسی مؤثر به 
اطالعات

3/830/8313/5892800/000

توانایی ارزیابی نقادانه 
اطالعات

3/870/8712/8542800/000

توانایی کاربرد هدفمند 
اطالعات 

3/660/6618/3272800/000

توانایی درك موارد حقوقی-
اقتصادی اطالعات

3/720/7214/6972800/000

3/770/7711/8992800/000دانش حضوری
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-وضعیت قابلیت كارآفرینی دانشجویان
 وضعیـت قابلیـت کارآفرینـی دانشـجویان سـه مقطـع 
کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتـری در جـدول 3 ارائه 
شـده اسـت. همان-طور که نتایج نشـان می دهد قابلیت های 
کارآفرینـی دانشـجویان بـا افزایـش مقطع تحصیلـی افزایش 
یافته اسـت. دانشـجویان مقطع کارشناسـی از لحـاظ قابلیت 
کارآفرینـی دارای میانگیـن کمتـر از سـطح متوسـط )2/87( 
هسـتند. مقایسـه پنـج بعـد قابلیـت کارآفرینـی نیـز نشـان 
می دهـد که بعـد خالقیـت دارای کمترین میانگیـن )2/55( 
و بعـد مرکز کنتـرل دارای باالترین میانگیـن )3/17( در بین 
دانشـجویان مقطـع کارشناسـی اسـت. قابلیـت کارآفرینـی 
در دانشـجویان مقطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری باالتـر 
از سـطح متوسـط اسـت. در دانشـجویان مقطـع کارشناسـی 
ارشـد بعـد مرکـز کنتـرل دارای باالترین میانگیـن )3/47( و 

بعـد مخاطره پذیـری دارای کمترین میانگین )2/89( اسـت. 
در  دانشـجویان مقطـع دکتـری نیـز بعد مرکز کنتـرل دارای 
میانگیـن باالتر )3/66( و بعـد مخاطره پذیری دارای کمترین 
میانگیـن )3/27( اسـت. امـا همـه ی ابعـاد پنج گانـه قابلیت 
کارآفرینـی در دانشـجویان مقطـع دکتـری باالتـر از سـطح 

میانگین قـرار دارد.
نتایـج آزمـون t تـک نمونـه ای نیـز بـه منظور سـنجش 
قابلیت هـای کارآفرینی و ابعاد آن در بین دانشـجویان نشـان 
می دهـد کـه سـطح معنـاداری آزمـون بـرای قابلیت هـای 
نتیجـه  در  اسـت.   0/05 از  کمتـر  آن  ابعـاد  و  کارآفرینـی 
می تـوان گفـت کـه وضعیـت متغیـر قابلیـت کارآفرینـی و 
ابعـاد آن اختـالف معنـاداری بـا نمـره مـالك یعنـی 3 دارند 
کـه بـا توجـه اختـالف میانگیـن جامعه بـا نمره مـالك، این 

معنـاداری در جهـت مثبـت یـا منفـی می باشـد.

 جدول4- نتایج آزمون t تک نمونه اي متغیر قابلیت کارآفرینی و ابعاد آن )نمره مالك= 3(

مقطع 
میانگینمتغیر یا بعدتحصیلی

اختالف 
میانگین جامعه 

و نمره مالک
t سطح درجه آزادیآماره

معناداری

کارشناسی

3/090/0911/8792800/049توفیق طلبی
0/1616/6892800/000-2/84استقالل طلبی

0/459/6782800/000-2/55خالقیت
0/2114/4892800/000-2/79مخاطره پذیری 

3/170/1712/6892800/000مرکز کنترل
0/1310/7882800/000-2/87قابلیت کارآفرینی

کارشناسی 
ارشد

3/320/329/6872800/000توفیق طلبی
3/240/247/8672800/000استقالل طلبی

3/100/2013/9882800/000خالقیت
0/1116/6872800/026-2/89مخاطره پذیری 

3/470/4714/7892800/000مرکز کنترل
3/240/2411/6872800/000قابلیت کارآفرینی

دکتری

3/440/4415/6982800/000توفیق طلبی
3/580/587/3072800/000استقالل طلبی

3/290/4119/6892800/000خالقیت
3/270/2716/7852800/000مخاطره پذیری 

3/660/6613/8942800/000مرکز کنترل
3/480/489/7842800/000قابلیت کارآفرینی
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-ارتباط بین دانش حضوری دانشجویان  با 
قابلیت كارآفرینی آنان

جـدول 4 همبسـتگی بین دانش حضـوری با قابلیت های 
کارآفرینـی و ابعـاد آنهـا را نشـان می دهـد. همان طـور کـه 
مشـخص اسـت دانش حضوری و قابلیت کارآفرینی با ضریب 
همبسـتگی 0/527 و بـا اطمینـان 99 درصـد دارای ارتبـاط 
مثبـت و معنـادار هسـتند و از آنجـا کـه ضریـب همبسـتگی 
بـاالی 0/5 اسـت ایـن رابطـه قـوی می باشـد. همچنین بین 

ابعـاد دانش حضـوری با قابلیـت کارآفرینی و ابعـاد آن رابطه 
معنـادار وجـود دارد. به عبارتی شـواهد کافی مبنـی بر اینکه 
دانـش حضـوری بـر روی قابلیـت کارآفرینـی در جامعه مورد 
بررسـی بـا هم ارتبـاط دارنـد، موجود اسـت و ایـن ارتباط از 
روی تصـادف نیسـت. در نتیجـه می توان گفت دانشـجویانی 
کـه دارای دانـش حضـوری باالتـری هسـتند بـه مراتـب از 

قابلیـت کارآفرینـی افزون تـری نیـز بهره مند خواهنـد بود.
 

جدول5- ارتباط بین دانش حضوری و قابلیت کارآفرینی دانشجویان بر مبنای ضریب همبستگی اسپیرمن

توفیق     قابلیت كارآفرینی
طلبی

استقالل 
طلبی

مركز كنترلمخاطره پذیریخالقیت
قابلیت 

كارآفرینی دانش حضوری
**0/231*0/1590/1450/171**0/234*0/182تعیین گستره و ماهیت اطالعات

توانایی دسترسی مؤثر به 
اطالعات

0/202**0/314**0/185*0/1380/186*0/248**

**0/512**0/365**0/364**0/515**0/484**0/417توانایی ارزیابی نقادانه اطالعات
**0/575**0/515**0/432**0/538**0/521**0/469توانایی کاربرد هدفمند اطالعات

توانایی درك موارد حقوقی-
اقتصادی اطالعات

0/486**0/512**0/487**0/465**0/485**0/534**

**0/527**0/494**0/472**0/542**0/486**0/471سواد اطالعاتی

بـرای بررسـی ارتباط ابعـاد دانش حضوری بـا قابلیت های 
نتیجـه  شـد.  اسـتفاده  ترتیبـی  رگرسـیون  از  کارآفرینـی 
کای  میـزان  کـه  داد  نشـان  مـدل  احتمـال  نسـبت  آزمـون 
اسـکویر )کای اسـکویر=16/746؛ درجـه آزادی=12 و سـطح 
معنـی داری0/000( در سـطح یـک درصـد معنی دار بـود، در 

نتیجـه می تـوان گفـت مدل رگرسـیونی مدل مناسـبی اسـت 
و متغیرهـای مسـتقل بـه خوبی تونسـته اند تغییرهـای متغیر 
وابسـته را تبییـن کننـد. نتیجـه آزمـون نکویـی بـرازش نیـز 
نشـان داد کـه متغیرهـای مسـتقل و وابسـته تناسـب خوبـی 
بـا هـم دارنـد و مـدل خوبی به دسـت آمده اسـت )جـدول6(.

 
جدول6- آزمون نکویی برازش مدل رگرسیون ترتیبی ارتباط ابعاد دانش حضوری با قابلیت های کارآفرینی

سطح معنی داریدرجه آزادیكای اسکویرمؤلفه
176/252801/000پیرسون
148/472801/000انحراف
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جدول7- میزان آماره های ضریب تعیین پژودو

مقدارضریب تعیین
0/208کاکس و نل
0/272نیجل کرك 

0/298مک فادن

میـزان  آماره هـای ضریـب تعییـن پـژودو )شـامل سـه 
ضریـب تعییـن کاکـس و نـل، نیجـل کـرك و مـک فـادن( 
نشـان دادنـد که متغیرهای مسـتقل توانسـته اند بیـن 20 تا 

30 درصـد از احتمال واریانس قابلیت کارآفرینی دانشـجویان 
را تبییـن کنند )جـدول7(.

نشـان   7 جـدول  در  رگرسـیون  نتایـج  کـه  همان طـور   
می دهـد ابعـاد دانـش حضـوری دانشـجویان دارای ارتبـاط 
مثبـت و معنـاداری بـا قابلیـت کارآفرینـی آنـان در سـطح 
متغیرهـای  میـزان  افزایـش  بـا  همـراه  و  می باشـد   0/05
دانـش حضـوری قابلیـت کارآفرینی دانشـجویان نیـز افزایش 
تعییـن  بـرای  شـده  بـرآورد  سـنجه های  مقـدار  می یابـد. 
دسترسـی  توانایـی  )3/68(؛  اطالعـات  ماهیـت  و  گسـتره 
مؤثـر بـه اطالعـات )6/68(؛ توانایـی ارزیابی نقادانـه اطالعات 
قابلیـت  بـر  دانشـجویان  اطالعاتـی  سـواد  ابعـاد  )5/21(؛  
ماهیـت  و  وسـعت  تعییـن  از  عبارت انـد  آنـان  کارآفرینـی 
اطالعـات )0/202(؛ توانایـی کاربرد هدفمنـد اطالعات )9/2( 
و توانایـی درك مـوارد حقوقی-اقتصـادی اطالعـات )4/42( 

بـود کـه بـا فرض ثابـت مانـدن تأثیر همـه متغیرهـای مدل، 
افزایـش یـک واحـد در هـر یـک از متغیرهـای مسـتقل بـاال 
9/2؛  5/21؛  6/68؛  افزایـش3/68؛  احتمـال  بـا  ترتیـب  بـه 
4/42 واحـد در نسـبت های لگاریتـم متغیـر وابسـته قابلیت 
کارآفرینـی دانشـجویان همـراه خواهد بـود. به عبـارت دیگر 
دانشـجویانی کـه از لحـاظ تعیین گسـتره و ماهیت اطالعات، 
توانایـی دسترسـی مؤثر به اطالعـات، توانایی ارزیابـی نقادانه 
اطالعـات، توانایی کاربـرد هدفمند اطالعـات و  توانایی درك 
مـوارد حقوقی-اقتصـادی اطالعـات وضعیت مناسـب تر و در 
سـطح باالتـری قرار داشـتند از لحـاظ قابلیـت کارآفرینی نیز 

در وضعیـت مناسـب تری بودنـد.
 

جدول8- نقش ابعاد دانش حضوری بر قابلیت کارآفرینی دانشجویان

S.EWaldPبرآوردمتغیر

3/680/2022/6180/039تعیین گستره و ماهیت اطالعات
6/680/3732/3200/011توانایی دسترسی مؤثر به اطالعات
5/210/3593/1180/014توانایی ارزیابی نقادانه اطالعات
9/20/3894/3540/008توانایی کاربرد هدفمند اطالعات

توانایی درك موارد حقوقی-اقتصادی 
اطالعات

4/420/2141/5470/021
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نتیجه گیری و پیشنهادها

جامعـه جدیـد از نظـر نیـروی انسـانی بـه افـرادی نیـاز 
دارد کـه افـزون بر داشـتن تخصص، بـا دارا بـودن روحیه ای 
انعطاف پذیـر و مشـارکت جویانه در پذیـرش مسـئولیت های 
متنوع پیشـقدم و به طور پیوسـته در فرآیند آموزش  پیوسته 
در دوران زندگـی در بهبـود توانایی هـای خود کوشـا باشـند. 
بـا توجـه بـه اینکه مهارت هـای سـواد اطالعاتی قابـل انتقال 
می باشـند. دانشـجویانی کـه دارای ایـن مهارت هـا هسـتند 
می تواننـد کارهـای دلخـواه خـود را انجـام دهنـد، در جامعه 
پیشـرفت کننـد، به سـطح مطلوبـی از زندگی دسـت یابند و 
از نظـر اقتصـادی نیز مسـتقل باشـند کـه این مهـم از جمله 
نیازهـای بنیادیـن بـرای دانشـجویان کشـاورزی در راسـتای 
کارآفریـن شـدن آنـان می باشـد. با توجـه به ایـن موضوع در 
پژوهـش پیش رو، وضعیـت موجود دانش حضـوری و قابلیت 
کارآفرینـی دانشـجویان رشـته های کشـاورزی مقطع هـای 
تحصیلـی مختلـف بررسـی و به ارتبـاط بین دانـش حضوری 

بـا قابلیـت کارآفرینی دانشـجویان پرداخته شـد. 
بـر مبنـای نتایـج میانگیـن دانش حضـوری دانشـجویان 
مقطع کارشناسـی کمتر از سـطح متوسـط بود و با باال رفتن 
مقطـع تحصیلـی دانش حضوری دانشـجویان افزایـش یافت. 
دانـش حضوری بـه معنای توانایی تشـخیص نیـاز اطالعاتی، 
جایابـی، ارزیابـی و اسـتفاده مؤثر و اخالقی از اطالعات اسـت 
کـه ارزیابـی انتقـادی نقـش بنیادیـن در دسـتیابی بـه آن را 
دانشـجویان   .)1395 همـکاران،  و  پونکـی  )اسـمعیل  دارد 
کارشناسـی ارشـد و دکتـری بـه سـبب ماهیـت کاري خـود 
کـه بیشـتر پژوهشـی و تحقیقـی اسـت و همچنیـن ارتبـاط 
گسـترده بـا منبع هـای اطالعاتـي از دانش حضـوری باالتری 
برخـوردار هسـتند کـه بنا بـر تجربـه  و کارهای تجربـی آنان 
در ایـن زمینـه حاصل شـده اسـت و ایـن نتیجـه را مختاری 
پونکـی و همـکاران  اسـمعیل  دینانـی و ططـری )1397(؛ 
پندپذیـر  )1393(؛  همـکاران  و  ریـزی  اشـرفی  )1395(؛ 

و چشـمه سـهرابی )1389(؛ زور و تانـر )2022(؛ سـیامک 
)1388(  نیـز بـر مبنـای نتیجه پژوهـش خود تأییـد کردند. 
در پژوهـش متفاوتـی تیومزیک )2013( در تایلند نشـان داد 
کـه دانشـجویان تحصیـالت تکمیلی این کشـور دارای سـواد 
اطالعاتی مناسـبی نیسـتند. اما دانشجویان مقطع کارشناسی 
ارشـد بـه علت درگیری کمتـر با کارهای تحقیقاتـی از لحاظ 
دانـش حضـوری در سـطح ضعیف تـری قـرار دارنـد. هر پنج 
بعـد سـواد اطالعاتـی )دانش حضـوری( یعنی تعیین گسـتره 
و ماهیـت اطالعـات، توانایـی دسترسـی مؤثـر بـه اطالعـات، 
توانایـی ارزیابـی نقادانـه اطالعـات، توانایـی کاربـرد هدفمند 
اطالعـات و توانایـی درك مـوارد حقوقی-اقتصـادی اطالعات 
نیـز در دانشـجویان مقطـع کارشناسـی از سـطح متوسـط 
پایین تـر می باشـد. امـا ضعیف تریـن بعـد دانـش حضـوری 
در دانشـجویان کارشناسـی توانایـی ارزیابـی نقادانه اطالعات 
و بعـدی کـه دارای میانگینـی باالتـر نسـبت بـه دیگـر ابعـاد 
بـود  کارشناسـی  مقطـع  دانشـجویان  در  حضـوری  دانـش 
توانایـی درك مـوارد حقوقی-اقتصـادی اطالعـات می باشـد. 
در دانشـجویان مقطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری هـر 
پنـج بعـد دارای میانگیـن باالتـر از سـطح متوسـط بودند که 
در دانشـجویان مقطـع کارشناسـی ارشـد نیـز بعـد توانایـی 
ارزیابـی نقادانـه اطالعـات نسـبت بـه دیگـر ابعـاد میانگیـن 
ایـن  بـه  نقادانـه اطالعـات  ارزیابـی  توانایـی  کمتـری دارد. 
معناسـت کـه دانشـجویان بایـد اطالعـات بازیابـی شـده و 
مأخـذ آن را بـه صورت منتقدانـه ارزیابـی و اطالعات انتخاب 
شـده را بـا مبنـاي دانش و نظـام ارزشـي خود تلفیـق کنند. 
بنابـر یافته هـاي پژوهـش، دانشـجویان در تشـخیص وجـود 
تقلـب و دسـتکاري در اطالعـات، اعتبـار و صحـت اطالعات، 
بررسـي و مقایسـه اطالعات اخذ شـده از منبع هـای مختلف 
و بهره گیـری از منبع هـای مختلـف در نـگارش مطالب خود 
مهـارت کمتـري دارنـد. امـا بعـد ارزیابـی نقادانـه اطالعـات 
در دانشـجویان مقطـع دکتـری بـه دلیـل درگیـری بیشـتر 
آنـان بـا پروژه هـای پژوهشـی و اینکـه ایـن دانشـجویان بـه 
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میـزان  شـده اند  مسـتقل  پژوهشـی  کار  انجـام  در  نسـبت 
باالتـر  اسـتقالل  ویژگـی   عبارتـی  بـه  داشـته اند.  باالتـری 
در دانشـجویان مقطـع دکتـر باعـث توانایـی باالتـر آنـان در 
ارزیابـی انتقـادی اطالعات شـده اسـت. در این راسـتا نتیجه 
بررسـی های کدخـدا و ناسـتی زایی )1400( نیـز نشـان داد 
کـه آمـوزگاران در همـه ابعـاد پنـج گانـه و بـه  ویـژه بعـد 
ارزیابـی نقادانـه اطالعات کمتر از سـطح متوسـط می باشـد. 
بعـد توانایـی دسترسـی مؤثر بـه اطالعات نیز در دانشـجویان 
مقطـع کارشناسـی کمتر از سـطح متوسـط و بـا ارتقا مقطع 
تحصیلـی در دانشـجویان افزایـش می یابـد. می تـوان گفـت 
بـا رونـد شـتابان فنـاوری اطالعاتـی و ارتباطی دسترسـی به 
مناسـب ترین اطالعـات  در کوتاه تریـن زمان وجـود دارد اما 
به منظور دسترسـی بـه این اطالعات بایسـتی از مهارت الزم 
در ایـن زمینـه داشـت )مختـاری دینانـی و ططـری، 1397( 
بـه عبارتی دسترسـی مؤثـر و کارآمـد به اطالعات مـورد نیاز 
بـرای کارآفرینـان یـک مهـارت بنیادیـن  اسـت کـه بـدون 
داشـتن دانـش حضـوری ایـن امـر ناممکـن اسـت. در اصـل 
توانایـی دسترسـی مؤثـر بـه اطالعات بـا مهارت هایـی مانند 
اسـتفاده از روش های مختلف و متنوع برای کسـب اطالعات 
و نیـز تشـخیص کاسـتی های احتمالـی موجـود در اطالعات 
همـراه اسـت. ایـن مهارت بـه فـرد کارآفرین در گـرد آوری و 
کاربـرد مؤثـر اطالعـات کمـک می کنـد کـه بنابـر نتایـج به 
دسـت آمده این مهارت در دانشـجویان کارشناسـی ضعیف و 
در دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتری از سطح مطلوب 
فاصلـه دارد. توانایـی کاربـرد هدفمنـد اطالعـات نیـز یکـی 
دیگـر از ابعـاد دانـش حضوری دانشـجویان می باشـد. کاربرد 
هدفمنـد اطالعـات بـه معنـای ایـن اسـت کـه فرد پیـش از 
جسـتجوی اطالعات دارای هدف از پیش تعیین شـده باشـد 
کـه ایـن مهـم بازدارنـده از سـردرگمی فرد می شـود چرا که 
سـردرگمی و بـی هدفـی باعـث می شـود کـه فرد بـا دریایی 
از اطالعـات مرتبـط با موضـوع روبه رو بوده، اما در تشـخیص 
اطالعـات مناسـب نـاکام باشـد. کاربـرد هدفمنـد اطالعات با 

مهارت هایـی مانند توانایی اسـتفاده از منبع هـا و مرجع های 
به کاربـردن  نیـز  و  خـاص  اطالعـات  مختلف،جسـت وجوی 
دانـش و تجربه هـای قبلـی بـرای خلـق یک محصـول جدید 
ارزیابی می شـود. توانایی اسـتفاده از مراجـع و مآخذ مختلف 
ایـن امـکان را بـه فرد کارآفریـن می دهد که دیـدگاه جامعی 
نسـبت بـه موضوعـی که تمایـل بـه کسـب وکار در آن دارد، 
پیـدا کنـد و در مـورد آن اطالعـات به دسـت آورده و دیدگاه 
صاحبنظـران مختلـف را مقایسـه و بررسـی کنـد؛ درنتیجـه، 
می توانـد اطالعـات کسب شـده را به-صـورت هدفمند به کار 
گیـرد؛ زیـرا، بـه درك روشـنی از مسـئله رسـیده اسـت. بنـا 
بـر نتایـج به دسـت آمـده کاربرد هدفمنـد اطالعـات در بین 
دانشـجویان هر سـه مقطع تحصیلی در سطح متوسط و باالتر 
از سـطح متوسـط قـرار دارد کـه بـا افزایش مقطـع تحصیلی 
ایـن قابلیـت در دانشـجویان افزایـش یافتـه اسـت. چهارمین 
بعـد دانـش حضوری که در دانشـجویان بررسـی شـد تعیین 
گسـتره و ماهیـت اطالعـات می باشـد. وجود ایـن قابلیت در 
دانشـجویان نقـش مهمی در تقویـت قابلیـت کارآفرینی آنان 
دارد )انجمـن کتابخانه هـای دانشـگاهی و تحقیقاتی، 2003؛ 
مختـاری دینانـی و ططـری، 1397(. ایـن مؤلفـه در قالـب 
مهارت هایـی ماننـد توانایـی اسـتفاده از منبع های پژوهشـی 
الکترونیـک، توانایـی تلفیـق اطالعـات موجـود بـا افـکار و 
تجربه هـای پیشـین و نیز تسـلط به زبان انگلیسـی به عنوان 
زبـان بیـن  المللـی تعریف می شـود. داشـتن ایـن قابلیت در 
دانشـجویان باعـث می شـود که بـه اطالعات روز رشـته خود 
بـه صـورت تخصصـی و ویـژه دسترسـی داشـته باشـند  کـه 
بـه پیشـرفت آنـان کمـک بسـیار خواهـد کـرد. بنا بـر نتایج 
ایـن بعـد در دانشـجویان مقطـع کارشناسـی کمتر از سـطح 
متوسـط و بـا ارتقـا مقطـع تحصیلـی در دانشـجویان تقویت 
شـده اسـت. اما در دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتری 
نیـز از سـطح مطلـوب فاصلـه دارد. بـا توجـه به حجـم باالی 
اطالعـات در سـایت های مختلـف و از آنجـا که اکثـر مطالب 
مسـتلزم تسـلط به زبان انگلیسـی است بدون تسـلط به زبان 
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انگلیسـی در دانشـجویان مقطع هـای تحصیلـی مختلـف و 
حتـی مقطـع دکتـری می توانـد دلیلـی بـر پایین بـودن این 
مؤلفـه در بیـن دانشـجویان و بـه ویـژه دانشـجویان مقطـع 
کارشناسـی باشـد نتیجـه ایـن بخـش از پژوهـش بـا نتایـج 
بررسـی های مختـاری دینانـی و ططـری، 1397؛ میرزاصفی 

و همـکاران، 1390 و قاسـمی، 1385 همخوانـی دارد.
مـوارد  درك  توانایـی  حضـوری  دانـش  بعـد  پنجمیـن 
از مهم تریـن  حقوقی-اقتصـادی اطالعـات می باشـد. یکـی 
اصولـی که الزم اسـت در جسـتجو و دسترسـی بـه اطالعات 
مـورد توجه قـرار داد توانایـی درك مـوارد حقوقی-اقتصادی 
اطالعـات بـه ویـژه در دانشـجویان و کارآفرینـان اسـت، چرا 
کـه بـدون توجـه بـه ایـن جنبـه و بعـد اسـتفاده از اطالعات 
جنبـه اخالقـی و قانونـی نـدارد و بـه نوعی سـرقت اطالعاتی 
یه شـمار می آیـد. توجـه بـه ایـن بعـد از سـوی دانشـجویان 
افـزون بـر اینکـه باعث می شـود جنبـه ی قانونی اسـتفاده از 
اطالعـات مدنظـر قـرار گیـرد، داوری در ارتباط با درسـتی و 
نادرسـتی اطالعـات نیـز آسـان تر خواهد شـد که بـه افزایش 
قابلیت هـای کارآفرینـان کمـک خواهـد کـرد. بنـا بـر نتایج 
دانشـجویان مقطع هـای تحصیلی مختلف پردیس کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی نسـبت بـه قانـون و مقررات 
حقوقـی اسـتفاده و کاربـرد اطالعـات آگاهـی دارنـد، چرا که 
میانگیـن ایـن بعـد در دانشـجویان هر سـه مقطـع تحصیلی 
باالتر از سـطح متوسـط قرار دارد. این نتیجه همسـو با نتیجه 
بررسـی های اشـرفی ریـزی و همـکاران)1393( و رحیمی و 
همـکاران )1394( می باشـد. امـا با نتیجه پژوهـش مختاری 
دینانـی و ططری )1397( هم راسـتا نیسـت چرا کـه آنان در 
پژوهـش خـود به ایـن نتیجه دسـت یافتنـد که دانشـجویان 
رشـته علـوم ورزشـی دانشـگاه های شـهر تهـران از لحـاظ  
توانایـی درك مـوارد حقوقی-اقتصـادی اطالعـات از سـطح 

متوسـط ضعیف تر هسـتند.
یکـی دیگـر از متغیرهایی کـه در این پژوهش بررسـی و 
ارزیابـی شـد قابلیت هـای کارآفرینی دانشـجویان بـود که بنا 

بـر نتایج این قابلیت در دانشـجویان مقطع کارشناسـی کمتر 
از سـطح متوسط و در دانشـجویان مقطع کارشناسان ارشد و 
دکتری باالتر از سـطح متوسـط می باشـد. قابلیت کارآفرینی 
بـه وسـیله پنج بعد شـخصیتی در دانشـجویان یعنـی توفیق 
و  مخاطره پذیـری  خالقیـت،  طلبـی،  اسـتقالل  طلبـی، 
ایـن ویژگی هـای شـخصیتی  بررسـی شـد.  مرکـز کنتـرل 
رویکردهایـی هسـتند کـه در توسـعه کارآفرینی بسـیار مهم 
می باشـند. برمبنـای ایـن رویکـرد یـک سـری ویژگی هـای 
شـخصیتی بـرای پـرورش کارآفرینـان و تقویـت کارآفرینـی 
در آنـان الزم اسـت کـه مدنظـر قـرار گیـرد. کسـانی کـه 
ویژگی هـای اسـتقالل طلبـی دارنـد بـه نـدرت بـه کمـک 
دیگـران نیـاز دارنـد و خـود بـه تنهایـی می-تواننـد کارهـا 
را بـه انجـام برسـانند. بنـا بـر نتایـج بعـد اسـتقالل طلبی در 
دانشـجویان کارشناسـی کمتر از سطح متوسـط می باشد، اما 
در دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتری این بعد باالتر از 
سـطح متوسـط اسـت کـه از سـطح مطلـوب و خـوب فاصله 
دارد. امـا دانشـجویان مقطـع کارشناسـی کمتـر از دو مقطع 
تحصیلـی دیگـر اسـتقالل در انجـام امـور دارنـد. نتیجـه این 
بخـش از پژوهـش بـا نتیجـه بررسـی های اسـمعیل پونکـی 
و همـکاران )1395( همسـو و هم راسـتا می باشـد، بنـا بـر 
نتیجـه پژوهـش آنـان دانشـجویان رشـته علـوم ارتباطـات و 
دانش شناسـی از لحاظ بعد اسـتقالل طلبی ضعیف هسـتند. 
یکـی دیگر از قابلیت هـای کارآفرینی که در دانشـجویان 
بررسـی شـد خالقیـت اسـت. در واقـع فرآینـد کارآفرینـی با 
مفهـوم و پاالیـش یـک نظـر آغاز می شـود و پـس از آن اجرا 
و مدیریـت در رأس کار قـرار می گیـرد. در واقـع تفکر خالق، 
مهـارت یـک کارآفرین بـرای خلـق نظرهای جدید اسـت. به 
عقیـده فریمـن )2012( گام نخسـت در ایجـاد دیـد و نظـر 
خـالق و بـه دنبـال آن کارآفرینـی، احاطـه نظری بـه علوم و 
نظریه هـای مرتبـط با حیطـه کار و شـناخت نقطه های قوت 
و ضعـف ایـن نظریه هـا و طرح هاسـت. ابـزار دسترسـی بـه 
ایـن چارچـوب نظری سـواد اطالعاتی می باشـد. بنابـر نتایج 
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پژوهـش میـزان خالقیـت در دانشـجویان مقطع کارشناسـی 
کمتر از سـطح متوسـط و در دانشـجویان مقطع کارشناسـی 

ارشـد و دکتری در سـطح متوسـط و اندکی بیشـتر اسـت. 
توفیق طلبـی سـومین بعـد قابلیـت کارآفرینی اسـت که 
در دانشـجویان بررسـی و ارزیابی شـد. در واقع نیاز به توفیق 
باعـث می شـود کـه فـرد کارهـا را در اسـتانداردهای عالـی 
بـرای موفقیـت در موقعیت هـای رقابتـی بـه انجـام برسـاند. 
افـراد بـا نیـاز بـه توفیـق بـاال مایـل هسـتند تـا همـواره در 
چالـش باشـند و در راه رسـیدن به هدف های دسـترس پذیر 
و همچنیـن نسـبت بـه کار خـود، بـه بازخـورد پـی در پـی و 
منظـم زمانـی نیـاز دارنـد. ایـن افـراد ترجیـح می دهنـد تـا 
خود مسـئولیت حـل مسـئله ها، تعیین هدف ها و دسـتیابی 
بـه آنهـا را از طریـق تالش شـخصی بـه عهده بگیرنـد )لینان 
ایـن  در  بررسـی  مـورد  دانشـجویان   .)2013 همـکاران،  و 
پژوهـش در هـر سـه مقطع تحصیلـی از لحـاظ توفیق طلبی 
در سـطح متوسـط و باالتـر قرار داشـتند. یکی دیگـر از ابعاد 
قابلیت هـای کارآفرینـی کـه در دانشـجویان ارزیابـی شـد. 
ریسـک پذیری  گفـت  می تـوان  می باشـد.  ریسـک پذیری 
بخشـی از زندگـی کارآفرینـان اسـت. کارآفریـن بـا سـرمایه 
کـم بایـد بدانـد چـه موقـع وام بگیـرد، چـه موقـع کارخـود 
را گسـترش دهـد، چـه موقـع روی حقـوق ثابـت خـود در 
جهـت خوداشـتغالی حسـاب کنـد و چگونـه سـودمندی و 
برتری هـای بالقـوه ریسـک پذیری را ارزیابـی کنـد، همـه ی 
ایـن موارد بـه نوعی نیاز بـه اطالعات و سـواد اطالعاتی دارد. 
در واقـع کارآفرینـان بـا سـواد اطالعاتـی باالتـر می تواننـد 
ریسـک ها را بـه فرصـت تبدیـل کـرد و از آنهـا در راسـتای 
درسـت بهره بـرداری کننـد. نتایج نشـان داد که دانشـجویان 
مقطـع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد از لحـاظ مخاطـره-

پذیـری در سـطح پایین تـر از متوسـط و مخاطره پذیـری در 
دانشـجویان مقطع دکتری باالتر از سـطح متوسـط می باشـد 
کـه می توانـد نشـأت گرفته از قابلیـت باالی سـواد اطالعاتی 
ایـن دانشـجویان  ابعـاد دانـش حضـوری در  آنـان و دیگـر 

باشـد. پنجمیـن قابلیـت کارآفرینـی مرکـز کنترل اسـت که 
در دانشـجویان بررسـی شـد. فردی کـه دارای مرکـز کنترل 
درونـی اسـت بـاور دارد کـه بـر سرنوشـت خود حاکم اسـت، 
در تکلیف هـای خـود کار بهتـری دارنـد، کمتـر تحـت نفـوذ 
دیگـران قـرار می گیـرد و بـرای مهارت هـا و پیشـرفت های 
شـخصی خـود ارزش واالتـری قائـل اسـت. برعکـس افرادی 
کـه بـه مرکـز کنتـرل درونـی بـاور ندارنـد خـود را بازیچـه 
دسـت سرنوشـت می داننـد و هیچ گونه تالشـی در راسـتای 
موفقیـت و پیشـرفت ندارنـد کـه ایـن افراد بیشـتر بـه مرکز 
کنتـرل بیرونـی بـاور دارنـد.  دسترسـی بـه سـواد اطالعاتی 
می توانـد بـه افزایـش آگاهـی افـراد در زمینـه مرکـز کنترل 
درونـی و اهمیـت آن جلب کند. نتایج پژوهش نشـان داد که 
مرکـز کنتـرل درونی در دانشـجویان هر سـه مقطع تحصیلی 
از سـطح متوسـط باالتر اسـت. به عبارتی دانشـجویان رشـته 
کشـاورزی بـر ایـن باورند کـه حاکم بر سرنوشـت خـود بوده 
و می تواننـد بـا تـالش و کوشـش خـود بـه صـورت مثبـت 
سرنوشـت خـود را رقـم بزننـد و بـه هدف هـای مـورد نظـر 

دسـت یابند. 
کارآفرینـی  قابلیـت  بـا  دانـش حضـوری  بیـن  ارتبـاط 
دانشـجویان نیز نشـان داد کـه ابعاد مختلـف دانش حضوری 
بـر روی قابلیـت کارآفرینـی دانشـجویان دارای تأثیـر مثبـت 
اسـت و ابعـاد پنـج گانـه دانـش حضـوری در کل بیـن 20 
تـا 30 درصـد از قابلیـت کارآفرینـی دانشـجویان را تبییـن 
کنـد. هـم راسـتا بـا نتایـج ایـن بخـش از پژوهـش، نتایـج 
بررسـی های مختـاری دینانی و ططـری )1397(؛ میرزاصفی 
و همـکاران )1390(  و اسـالمی )2019( نیـز نشـان داد کـه 
سـواد اطالعاتی و ابعاد مختلـف آن بر روی قابلیت کارآفرینی 
تأثیـر مثبـت دارد. بـر مبنـای ضریـب اسـتاندارد شـده سـه 
بعـد توانایـی کاربـرد هدفمنـد اطالعـات )0/389(؛ توانایـی 
دسترسـی مؤثـر به اطالعـات )0/373( و بعـد توانایی ارزیابی 
نقادانـه اطالعـات )0/359( بیشـترین تأثیـر را بـر قابلیـت 
کارآفرینی دانشـجویان رشـته کشـاورزی پردیس کشـاورزی 
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و منابـع طبیعـی دانشـگاه رازی داشـته اسـت. همان طـور 
کـه گفتـه شـد در عصـر کنونـی کـه عصـر اطالعـات نامیده 
شـده، انبوهـی از اطالعـات وجـود دارد که دسترسـی به آنها 
نیازمنـد مهارت اسـت. بـه طوری-که توانایی دسترسـی مؤثر 
بـه اطالعـات بـا مهارت هایـی ماننـد اسـتفاده از روش هـای 
مختلـف و متنـوع بـرای کسـب اطالعـات و نیـز تشـخیص 
کاسـتی های احتمالـی موجـود در اطالعات همراه اسـت. این 
مهارت هـا  بـه فرد کارآفریـن در گرد آوری و کاربرد مناسـب 

اطالعـات کمـک می کنـد.
ارزیابـی نقادانـه اطالعـات نیـز بـر قابلیـت کارآفرینـی 
دانشـجویان تأثیـر دارد. چنانچـه اطالعات دریافتی درسـت و 
دقیـق و معتبـر باشـند بـه فـرد کارآفریـن در موفقیت کمک 
خواهـد کـرد. برعکس اطالعات نادرسـت باعـث گمراهی فرد 
شـده و او را از مسـیر اصلـی منحـرف خواهـد کـرد. از آنجـا 
کـه ارزیابـی نقادانـه اطالعـات بـا قابلیت هایی ماننـد توانایی 
بررسـی و مقایسـه اطالعات مختلف گرفته شده از منبع های 
گوناگون، تشـخیص درسـتی یا نادرسـتی اطالعـات دریافتی 
و دسـتکاری و تقلـب در آنهـا همـراه اسـت، فـرد واجـد ایـن 
ویژگی هـا می توانـد کارآفریـن موفقی باشـد. کاربرد هدفمند 
اطالعـات نیـز در ایجاد قابلیت هـای کارآفرینـی تأثیر زیادی 
دارد. فـرد دارای ایـن ویژگی هدف مشـخصی را از پیش برای 
خـود تعیین کرده اسـت و بـه صورت هدفمند به جسـتجوی 
اطالعـات بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف می پـردازد. چنین 
فـردی همچنیـن دیـدگاه جامعـی نسـبت بـه موضوعـی که 
تمایـل بـه کسـب اطالعات راجـع  بـه آن دارد پیـدا می کند 
و بـه مقایسـه دیـدگاه صاحب نظـران مختلف می پـردازد در 
نتیجـه به توجه به اینکه به درك درسـتی از مسـئله رسـیده 
اسـت، می توانـد اطالعـات کسـب شـده را به شـکل هدفمند 

بـه کار گیرد.

بـا توجـه بـه نتایـج پژوهـش پیشـنهادهای زیـر ارائـه 
می شـود:

-بـا توجـه بـه تأثیر مثبـت و معنـادار دانش حضـوری بر 
قابلیت کارآفرینی دانشـجویان کشاورزی و اهمیت کارآفرینی 
بـرای ایـن دانشـجویان همچنیـن از آنجا که دانـش حضوری 
دانشـجویان به ویژه دانشـجویان مقطع کارشناسـی از سـطح 
متوسـط و مطلـوب فاصلـه دارد، ضـرورت دارد درس سـواد 
اطالعاتـی بـه صـورت پیش نیـاز بـرای همـه ی مقطع هـای 

تحصیلـی رشـته های کشـاورزی لحاظ شـود؛
-از آنجـا کـه دانـش حضـوری و ابعـاد آن بـا افزایـش 
مقطـع تحصیلـی در بیـن دانشـجویان افزایـش یافـت، تأکید 
بـر آن اسـت ضمـن اینکـه علت هـای ایـن موضـوع مـورد 
بررسـی و پژوهـش محققـان آینـده قـرار گیرد، سـعی شـود 
در نظام هـای آموزشـی بـه ویـژه بـرای مقطـع کارشناسـی 
پروژه هـای پژوهشـی و تحقیقی بیشـتری مدنظر قـرار گیرد  

و حتـی جـزء واحدهـای درسـی لحـاظ شـود. 
- بـا توجه بـه افزایش آموزش های مجازی در سـال های 
اخیـر و لـزوم دسـتیابی به اطالعات درسـت و دقیق از سـوی 
دانشـجویان، بایسـتی کالس هـا و کارگاه های آموزشـی برای 
دانشـجویان همـه ی مقطع هـای تحصیلـی در زمینـه نحـوه 
جسـتجو، اسـتفاده و دسترسـی به اطالعات درسـت و دقیق 
برگـزار شـود و سـایت های معتبـر رشـته های تحصیلـی از 
همـان سـال های اول بـه دانشـجویان بـه صـورت عملـی و 

کاربـردی آموزش داده شـود.
-بـا توجـه بـه اینکـه دسترسـی بـه اطالعـات درسـت و 
دقیـق بـر قابلیت کارآفرینی دانشـجویان مؤثر اسـت ضروری 
اسـت از طریـق برگـزاری کالس هـای آموزشـی کانال هـای 
درسـت دسترسـی دانشـجویان به اطالعات مربوط به کسـب 
ذی ربـط  نهادهـای  و  سـازمان-ها  طریـق  از  رشـته  کار  و 

آمـوزش داده شـوند.
قابلیـت  بـر  اطالعـات  هدفمنـد  کاربـرد  -توانایـی 
کارآفرینـی دانشـجویان تأثیـر زیـادی داشـت در این راسـتا 
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دیدگاه هـا و نظرهـای یکدیگـر را نقـد و موشـکافی کننـد. 
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The Relationship between Presence knowledge and Entrepreneurial Capabilities of Razi University 

Agricultural S tudents

Zahra Korani

 Assistant professor, Department of Agricultural Sciences, Payame Noor Unviersty, P.OBox, 19395 – 4697 Tehran,-

Iran

Abs tract

Information aris tocracy as a tool to gain knowledge and information helps entrepreneurs to

 Recognize opportunities and take advantage of them. The present causal research was conducted with theaim of the relationship between Presence knowledge and entrepreneurial capabilities of agricultural s tudents 

in  Razi University. Participants in this s tudy were 988 s tudents majoring in agriculture and natural resources 

of Razi University in the academic year 1401-1400 and in three levels of bachelor, mas ter and doctorate 

(N = 988) that based on Krejcie and Morgan's table, 276 of them were selected as the sample by s tratified 

random sampling with proportional assignment. For data collection, two ques tionnaires of information 

literacy (Presence knowledge) of the American College of Library and Research Libraries and the s tandard 

ques tionnaire of entrepreneurship of  Durham City Council were used. The formal and visual validity of the 

research tool approved by professors entrepreneurship also the professors from  the Faculty of Agriculture 

who had experience in the  subject. Convergent validity was performed by calculation (AVE) which was equal 

to 0.8. The reliability of the research ins trument was evaluated by the ordinal theta coefficient, which was 

acceptable. Based on the results, doctoral s tudents had higher Presence knowledge and entrepreneurial ability. 

But the level of information aris tocracy and entrepreneurial ability of undergraduate s tudents was below 

average. According to Spearman Correlation coefficient, s tudents' Presence knowledge and its dimensions had 

a positive Correlation with entrepreneurship. Based on the results of sequential regression, the dimensions of 

information Presence knowledge between 20 to 30% of s tudents' entrepreneurial ability. Given the importance 

of entrepreneurship and the expansion of virtual education, the need to pay attention to the information 

aris tocracy of s tudents, especially undergraduate s tudents can be effective in developing their entrepreneurial 

capabilities, which needs to be considered based on research results.

 Index terms: Presence knowledge, Entrepreneurial Capabilities, Agricultural S tudents, Employment 

Envelopment.
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